
Opdracht technische interventie 

Internet Service Europe BV.
Rucphensebaan 30

4706PJ Roosendaal, NBR
Nederland

Phone: +31.(0)165318788
Fax: +31.(0)165317438

www.i-s-e.nl

Overzicht kosten tech. interventie 
(a) Op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur 
(b) Op werkdagen van 17.00 - 24.00 uur 50 % toeslag 
(c) Op werkdagen van 24.00 - 09.00 uur 100% toeslag 
(d) Weekend, zon en feestdagen 200% toeslag 
 
a. 1 uur  euro 70.00   ( na het eerste uur  euro 17.50 per 15 minuten ) 
b. 1 uur euro 105.00 ( na het eerste uur  euro 26.25 per 15 minuten ) 
c. 1 uur euro 140.00  ( na het eerste uur  euro 35.00 per 15 minuten ) 
d. 1 uur euro 210.00 ( na het eerste uur   euro 52.50 per 15 minuten ) 
 
U kunt op het formulier aangeven als u max. aantal uren wenst dat de technische specialisten mogen 
besteden aan het oplossen van het  probleem. Mochten er meer uren nodig zijn dan laten we dit  van 
te voren weten. In sommige gevallen zijn er geen kosten u krijgt altijd op voorhand bericht. Als er bij 
keuze reeds staat dat er kosten zijn, geef dan aan wat de technici maximaal aan uren mogen 
besteden, mochten er meer uren nodig zijn wordt er contact opgenomen voor verder overleg en 
indien nodig bevestigd. Opdrachtgeverbevestigd door invullingen ondertekening van dit 
opdrachtformulier dat de gefactureerde kosten onherroepelijk zijn.

Datum:

opdrachtgever:

Bedrijf:

Functie:

E-mail:

Telefoon:

Email:

Server
Server ip

nameserver:

Gegevens

Root wachtwoord:

Admin wachtwoord:

Omschrijving probleem gedetailleerd :

Max. aantal uren

Maak uw keuze

Naam:                                                                Datum: 
 
 
Handtekening:

Ik zorg zelf voor een volledige back-up voor het geval 
deze nodig mocht zijn. Internet Service Europe is op geen 
enkele wijze  aansprakelijk voor eventueel verlies van 
content en/of andere gegevens.
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